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SÚHRn
Preeklampsia je hypertenzné multisystémové ochorenie posti-
hujúce ženy počas gravidity alebo bezprostredne po nej. Je 
jednou z najvýznamnejších príčin mortality a morbidity tehot-
ných žien v Európe i celosvetovo. Doteraz presne neobjasne-
ná etiológia ochorenia robí z preeklampsie závažný medicín-
sky problém. Prinášame preto stručný prehľad známych 
rizikových faktorov a markerov preeklampsie, pričom konšta-
tujeme, že neexistuje žiaden spoľahlivý prediktívny marker pre 
predpovedanie a stratifikáciu rizika preeklampsie.
Kľúčové slová: preeklampsia, rizikové faktory, prevencia, 
diagnostické markery.
Lek Obz (Med Horizon), 69, 2020, č. 2: xx – xx

SUMMARY
Pre-eclampsia is hypertensive multisystem disorder affecting 
women during gravidity or immediately after. It is one of the 
most important causes of pregnant women’s mortality and 
morbidity in Europe and globally. Because of unexplained eti-
ology preeclampsia represents a serious medical problem. 
This review provides an overview of known risk factors and 
markers and concludes there is no reliable predictor for pre-
diction and stratification of pre-eclampsia risk.
Key words: pre-eclampsia, risk factors, prevention, markers.
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PREHĽAdOVá PRácA

PREEKLAMPSIA – DRUHÁ NAJČASTEJŠIA PRÍČINA 
ÚMRTIA GRAVIDNÝCH ŽIEN
Pre-eclampsia – second leading casuse of death in pregnant 
women
Helena GBELCOVÁ, Iva MIŠIGOVÁ, Daniel BöHMER, Petra PRIŠČÁKOVÁ

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta doc. 
MUDr. D. Böhmer, PhD.

Úvod
Preeklampsia je hypertenzné multisystémové ocho-

renie postihujúce ženy počas gravidity alebo bez-
prostredne po nej. Doteraz presne neobjasnená etioló-
gia ochorenia robí z preeklampsie závažný medicínsky 
problém. Preeklampsia s incidenciou 3 – 8 % (na 
Slovensku roku 2016 2 %) je celosvetovo druhou naj-
častejšou príčinou úmrtí matiek a zodpovedá za 10 až 
15 % všetkých úmrtí spojených s tehotnosťou. Zároveň 
je príčinou predčasných pôrodov (15 % prípadov), pô-
rodov mŕtvych detí (13 % prípadov) a dôvodom úmrtia 
novorodencov (20 % prípadov).

Symptómy a etiológia preeklampsie
Základné klinické prejavy preeklampsie sú hyperten-

zia (> 140/90 mm Hg) a proteinúria (300 mg/24 h) (1), 
ktoré však môžu byť a bývajú sprevádzané širokým 
spektrom ďalších komplikácií.

Akútne maternálne komplikácie ohrozujúce život za-
hŕňajú eklampsiu, ischemickú alebo hemoragickú poráž-
ku, abrupciu placenty, HELLP syndróm (hemolýza, zvý-
šené hladiny pečeňových enzýmov a trombocytopénia), 
diseminovanú intravaskulárnu koaguláciu, ruptúru peče-
ne, pulmonálne edémy, akútne renálne zlyhanie, cereb-

rálne krvácanie, adultný syndróm respiračnej tiesne a 
smrť (2). Objavujú sa aj cerebrálne komplikácie (hyper-
reflexia, bolesti hlavy a poruchy zraku). Z dlhodobého 
hľadiska majú ženy vyššie riziko kardiovaskulárnych 
ochorení. Zároveň sú deti ovplyvnené rastovými retar-
dáciami a stresovými podmienkami preeklampsie počas 
vnútromaternicového vývoja, čo má dopad aj na ich 
ďalší postnatálny vývoj.

Preeklampsia je charakteristická zložitou patofyzio-
lógiou a heterogénnymi klinickými a laboratórnymi pa-
rametrami. U niektorých pacientok sa preeklampsia vy-
vinie v skorých štádiách gravidity (do 34. týždňa), 
u väčšiny žien z rozvinutých krajín však preeklampsia 
nastupuje až po 34. týždni gravidity (1).

Etiopatológia preeklampsie je multifaktorová. Počas 
desiatok rokov štúdia preeklampsie sa vyskytlo množ-
stvo hypotéz o jej rozvoji. V súčasnosti je všeobecne 
prijatý názor, že patologické procesy sú iniciované 
v skorých štádiách tehotnosti a majú pôvod v placente. 
Za rozvoj preeklampsie môže teda prítomnosť placenty, 
nie plodu. Placentárna dysfunkcia prejavujúca sa placen-
tárnou endokrinnou deficienciou, plytkou placentárnou 
inváziou a abnormálnou vaskulatúrou má za následok 
viaceré symptómy preeklampsie. Počiatok, závažnosť 
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a postup ochorenia však závisia od odpovede maternál-
neho systému na faktory a proteíny derivované z pla-
centy. Na etiológiu preeklampsie a jej rozvoja preto 
treba nahliadať komplexne a brať do úvahy úlohu matky 
aj plodu. Procesy vedúce k rozvoju klinických symptó-
mov preeklampsie, ktorých induktory však nie sú úplne 
známe, zahŕňajú:
• narušenie tvorby a diferenciácie trofoblastu vonkaj-

šími vplyvmi, reakciami matky a plodu,
• zlyhanie adekvátnej remodelácie maternálnych špi-

rálovitých artérií,
• redukovaný tok materskej krvi do intervilózneho 

priestoru,
• hypoxiu a následnú reoxygenáciu placenty v dôsled-

ku narušenia formovania trofoblastu, a s tým súvisia-
ce hypoxické poškodenie vilózneho trofoblastu,

• uvoľnenie STBM (membránové fragmenty syncý-
tiotrofoblastu) do krvného obehu matky,

• zápalovú odpoveď maternálneho imunitného systé-
mu a vznik endotelovej dysfunkcie vyvolávajúcej kli-
nické symptómy PE (hypertenzia, proteinúria...).

Zaujímavé je, že prejavy endotelovej dysfunkcie 
pretrvávajú u žien aj 15 rokov po prekonaní pree-
klampsie, pričom sú pozorované zvýšené hodnoty mar-
kerov endotelovej aktivácie (ICAM-1, VCAM-1) (2).

Rizikové faktory
Keďže preeklampsia je komplexné ochorenie, exis-

tuje viacero rizikových faktorov s rôznou silou asociácie 
s ochorením a následne s rôznymi prediktívnymi hod-
notami. 

Demografia
S rastúcim rizikom vzniku preeklampsie a eklampsie 

korelujú extrémy týkajúce sa veku matky, konkrétne vek 
matky nad 40 rokov (3). V prieskume WHO o zdraví 
matiek a novorodencov vo viacerých krajinách sa uvá-
dza, že ženy staršie ako 35 rokov sú vystavené vysoké-
mu riziku preeklampsie, aj keď nie eklampsie. Ženy 
mladšie ako 19 rokov boli naopak vystavené vysokému 
riziku eklampsie, ale nie preeklampsie – pravdepodobne 
to súvisí s neskorou alebo absentujúcou diagnostikou 
týchto žien.

Rizikovým faktorom je aj etnicita matky. Ženy z juž-
nej Ázie alebo Afro-Karibiku majú vyššie riziko v porov-
naní s bielym obyvateľstvom (Khalil et al., 2013)426 
(2.4%. Afroamerické ženy s ťažkou preeklampsiou majú 
vyšší krvný tlak a vyžadujú intenzívnejšiu antihyper-
tenznú liečbu, kým belošky majú vyšší výskyt syndrómu 
HELLP (5)clinical, and lab findings from diagnosis (Dx.

V rozvojových krajinách sa javí ako významný rizi-
kový faktor i socioekonomický štatút. U obyvateľov vi-
dieka je zaznamenaný dvojnásobne vyšší výskyt pre-
eklampsie ako u obyvateľov miest. Zvýšené riziko 
preeklampsie súvisí so súbežnou anémiou, stravou chu-
dobnou na vitamíny a výživné látky a nízkou úrovňou 
vzdelania, čo často súvisí práve s nižším socioekonomic-
kým stavom (6).

Osobná anamnéza
Jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov pre-

eklampsie je v minulosti prekonaná preeklampsia. Výška 
rizika závisí od času nástupu a závažnosti preeklampsie 
v predchádzajúcej tehotnosti. Riziko u žien, ktoré mali 
syndróm HELLP, je 25 % a u žien, ktoré predčasne po-
rodili, 55 %. U žien s predčasným nástupom pree-
klampsie je riziko recidívy preeklampsie 65 %.

Ženy s nízkou pôrodnou hmotnosťou (< 2500 g) 
majú v porovnaní so ženami s normálnou hmotnosťou 
pri narodení dvojnásobné riziko rozvoja preeklampsie. 
Riziko je štvornásobne vyššie u žien, ktoré pri narodení 
vážili < 2500 g a súčasne mali v dospelosti nadváhu.

Je všeobecne známe, že riziko preeklampsie je zvý-
šené u žien s nadváhou, obezitou, ale aj materskou 
obezitou. Zaujímavé však je, že riziko závažnej pree-
klampsie sa zvyšuje u nízkych žien (< 164 cm) (7).

Vo vývoji preeklampsie majú dôležitú úlohu už exis-
tujúce zdravotné ťažkosti. Cukrovka (typ 1 a typ 2) zvy-
šuje riziko preeklampsie 2- až 4-krát (8). Predgestačný 
diabetes zvyšuje riziko preeklampsie po pôrode.

Ďalším významným rizikovým faktorom pree-
klampsie je chronická hypertenzia. Až 23 % žien s chro-
nickou hypertenziou (MAP > 95 mm Hg) je vystave-
ných riziku superponovanej preeklampsie (9).

So zvýšeným rizikom preeklampsie sa ďalej spája pro-
teinúria 190 – 499 mg / deň, chronické ochorenie obli-
čiek, lupusová nefropatia, ako aj diabetická nefropatia.

Rodinná anamnéza
Viaceré štúdie naznačujú, že preeklampsia v rodin-

nej anamnéze zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja tohto 
ochorenia. U rodinných príslušníkov žien, ktoré trpeli 
preeklampsiou, miera rizika klesá v poradí sestry (37 %), 
dcéry (26 %), vnučky (16 %) (10). 

Rodinná anamnéza preeklampsie nie je jediným rodin-
ným faktorom. Ženy, ktorých mužský partneri pochádzajú 
z tehotnosti s komplikovanou preeklampsiou, majú vyššiu 
pravdepodobnosť výskytu preeklampsie ako partnerky 
mužov, ktorí pochádzajú z normálnej tehotnosti (11).

Okrem toho majú zvýšené riziko vzniku pree-
klampsie aj ženy s rodinnou anamnézou hypertenzie 
alebo cukrovky (12).

Životný štýl
Hoci má fajčenie nepriaznivý vplyv na všetky orgá-

ny, viacero štúdií ukazuje, že fajčenie počas tehotnosti 
znižuje riziko preeklampsie na polovicu (13). Tento 
ochranný účinok sa prejavuje bez ohľadu na závažnosť 
ochorenia.

Štúdie zaoberajúce sa vplyvom fyzickej aktivity na 
rozvoj preeklampsie prinášajú nejednoznačné závery. 
Kým niektoré štúdie tvrdia, že fyzická aktivita predchádza 
rozvoju preeklampsie, iné významný účinok neopisujú.

Mentálne zdravie
Celoživotný stres a stres počas tehotnosti riziko pre-

eklampsie zdvojnásobujú (14). Úzkosť a depresia 
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v prvom trimestri tehotnosti zvyšujú riziko preeklampsie 
2- až 3-násobne (15).

Faktory súvisiace s graviditou
Napriek skutočnosti, že riziko preeklampsie u rov-

nakých partnerov je vo všeobecnosti menšie v druhej a 
nasledujúcej tehotnosti (16)2003-2008 (n\u00a0= 
456,668, riziko sa zvyšuje so zvyšujúcim sa intervalom 
medzi tehotnosťami (17). Za faktory zvyšujúce riziko 
rozvoja preeklampsie sa považujú aj viacnásobné tehot-
nosti, asistovaná reprodukčná technológia (najmä oplod-
nenie in vitro), užívanie antibiotík počas gravidity a vro-
dené malformácie (16).

Paternálne faktory
Vek mužského partnera má úlohu v preeklampsii 

najpravdepodobnejšie následkom genetických mutácií, 
ktoré sa vo vyššej miere vyskytujú ako dôsledok starnu-
tia alebo v dôsledku faktorov prostredia, ako je vysta-
venie žiareniu a teplu. Riziko preeklampsie je dvojná-
sobné, ak je mužský partner starší ako 45 rokov (18).

Riziko preeklampsie je ovplyvnené dĺžkou sexuálne-
ho vzťahu medzi partnermi alebo dĺžkou vystavenia 
spermiám. Opakovaný styk môže viesť k lepšiemu pri-
spôsobeniu materského organizmu otcovským antigé-
nom. Štúdie však potvrdili túto asociáciu iba pre gestač-
nú hypertenziu a nie pre preeklampsiu.

Sporná je anamnéza kardiovaskulárnych chorôb 
u mužských partnerov. Kým jedna štúdia uvádza, že 
včasná chronická hypertenzia a infarkt myokardu u otca 
zvýšili riziko preeklampsie 3-násobne, druhá uvádza, že 
medzi hypertenznými poruchami gravidity a kardiovas-
kulárnymi rizikovými faktormi mužského partnera, ako 
je BMI, krvný tlak a profil lipidov, neexistuje žiadna sú-
vislosť (19).

Prediktívne markery
Uvedené rizikové faktory nepredstavujú spoľahlivé 

prediktívne markery, pretože na ich základe je identifi-
kovaných približne iba 30 % prípadov preeklampsie 
(20). Zvyčajne sa používajú v klinickej praxi len na skrí-
ning žien s vyšším rizikom preeklampsie. Vedci preto 
hľadali ďalšie klinické a laboratórne markery, ktoré by 
sa mohli použiť na spoľahlivejšiu a presnejšiu predpo-
veď preeklampsie.

Laboratórne markery
Aj keď krvný tlak možno považovať za kľúčový pre-

diktívny marker preeklampsie, pretože je základom jej 
diagnózy, zdá sa, že žiadny index krvného tlaku nepred-
povedá preeklampsiu dostatočne.

Ďalším diagnostickým parametrom preeklampsie je 
proteinúria, príznak ochorenia obličiek. Najpresnejším 
prediktorom sa zdá pomer albumínu a kreatinínu mera-
ný na začiatku tehotnosti. Tento test sa však nad rámec 
experimentálnych štúdií nepoužíva z dôvodu zložitého 
prístupu k vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografii 
v štandardnej klinickej praxi, čo je analytická metóda 
potrebná pre stanovenie daného pomeru. Dysfunkcia 

obličiek vedie k zvýšeniu kreatinínu a zníženiu množ-
stva vápnika. Testovala sa preto predikčná schopnosť 
pomeru vápnika a kreatinínu, ktorá sa však pre pree-
klampsiu nepotvrdila.

Ako ďalší možný prediktor preeklampsie sa testova-
li glomerulárne epitelové bunky – podocyty, konkrétne 
ich proteíny podocín a nefrín. Výsledky boli opäť nejed-
noznačné. 

Počas preeklampsie je v moči vysoká koncentrácia 
inzulínového mediátora inozitolfosfoglykánu P. Po testo-
vaní jeho prediktívnych schopností bol vyhodnotený 
ako mierne dobrý krátkodobý prediktor preeklampsie 
použiteľný až dva týždne pred diagnostikovaním pree-
klampsie (21)

Za potenciálne markery preeklampsie sa považujú 
aj placentárne proteíny, pretože naznačujú dysfunkciu 
a poškodenie endotelu. Vysokocitlivý C-reaktívny prote-
ín (hs-CRP) a fibronektín preukázali slabú, resp. miernu 
prediktívnu vlastnosť.

S príčinným mechanizmom preeklampsie súvisia aj 
angiogénne faktory. Placentárny rastový faktor (PIGF) je 
proangiogénny faktor produkovaný v placente všetkými 
typmi trofoblastu, ale aj endotelovými bunkami a bun-
kami hladkého svalstva. Počas normálnej tehotnosti 
množstvo PlGF stúpa po 32. týždeň gestácie a následne 
začne klesať. V preeklamptických prípadoch v skorých 
štádiách tehotnosti a niekoľko týždňov pred prejavením 
klinických symptómov množstvo cirkulujúceho PlGF 
klesá (22). Jeho predikčná schopnosť sa považuje na 
jednej strane za nevýznamnú, na strane druhej je silne 
spojená s negatívnou pravdepodobnosťou preeklampsie 
viac ako 14 dní pred jej diagnostikovaním (23). Ďalším 
testovaným prediktorom preeklampsie je pomer sFlt-1 
a PIGF. Placentou produkovaný antiangiogénny faktor 
sFlt-1 je rozpustná tyrozínkináza 1 podobná fms. 
Antagonizuje okrem iného proangiogénny faktor PIGF, 
čím znižuje jeho množstvo v obehu matky. Niekoľko 
štúdií zistilo, že pomer sFlt-1 a PIGF je dobrým predik-
torom preeklampsie (24), iná štúdia nenašla žiadnu sú-
vislosť tohto ukazovateľa s preeklampsiou (22).

Ďalšie sérové markery sú placentárny proteín 13 
(PP13), s placentou asociovaný plazmový proteín A 
(PAPP-A) (oba produkované syncýciotrofoblastom) 
a pentatraxín 3 (PTX3), ktoré však majú nepostačujúcu 
senzitivitu. Ďalšími proteínmi produkovanými trofoblas-
tom sú syncytín 1 a syncytín 2. Úroveň expresie génov 
kódujúcich tieto proteíny koreluje so závažnosťou 
symptómov preeklampsie, ich spoľahlivosť ako prediktív-
nych markerov zatiaľ nebola potvrdená. Novšie štúdie 
ako marker uvádzajú Gal-1, MMP-9, ADAM12, katepsín 
L, receptory pre SEMA3B, neurofilín 1 a 2, IGFLAS.

Neinvazívnym spôsobom predikcie rozvinutia pree-
klampsie sú aj genetické markery, teda varianty na úrov-
ni DNA (jednonukleotidové polymorfizmy, delécie, in-
zercie...). Vyskytlo sa viacero genetických štúdií, ktoré 
identifikovali polymorfizmy v možnej asociácii s pree-
klampsiou, konkrétne v génoch ERAP 1–2, TNFSF13B, 
HLA-G, VEGF, Flt-1, eNOS, CYP11B2, protrombín (F2), fac-
tor V, SERPINE1, MTHFR, MTRR, MTR. Ani jeden z poly-
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morfizmov nedosiahol dostatočnú mieru spoľahlivosti 
ako prediktívny marker ochorenia.

Ultrasonograf
Keďže preeklampsia je spojená s abnormálnym vý-

vojom artérií v maternici počas tehotnosti, očakáva sa, 
že Dopplerova ultrasonografia je vhodnou metódou na 
detekciu týchto abnormalít a spoľahlivú predikciu pree-
klampsie. Dopplerova sonografia je neinvazívna rutinne 
používaná metóda, umožňuje sledovať uteroplacentárny 
obeh (index pulzatility maternicových tepien, priemerný 
artériový tlak) a koncentráciu maternálnych plazmatic-
kých markerov. Aj abnormálne parametre Dopplerovej 
ultrasonografie sú však ako prediktory preeklampsie 
hodnotené nejednoznačne. Zaujímavá je však kombiná-
cia anamnézy pacientky, indexu pulzatility maternico-
vých tepien, priemerného artériového tlaku a koncen-
trácie PAPP-A a PlGF v sére matky v 11. – 13. týždni 
gestácie umožňuje identifikovať 95 % prípadov skorej 
preeklampsie s 10 % falošnou pozitivitou (25), pričom 
sila testov klesá pri preeklampsii s neskorým miernejším 
priebehom.

Prevencia a terapia
Súčasná liečebná stratégia preeklampsie zahŕňa pre-

dovšetkým liečbu hypertenzie a iné terapie zamerané 
na príznaky, a nie na príčinu ochorenia, pričom terape-
utický zásah závisí od závažnosti preeklampsie. 
Klasifikácia preeklampsie vo vzťahu k iným poruchám 
hypertenzie sa však v rôznych lekárskych systémoch líši. 
Pokyny pre diagnostiku a zvládnutie preeklampsie sa 
navyše líšia v rôznych krajinách a lekárskych zariade-
niach. Liečba okrem antihypertenznej terapie závažnej 
a nezávažnej hypertenzie perorálnymi a parenterálnymi 
látkami často zahŕňa manažment tekutín a liečbu syn-
drómu HELLP vrátane transfúzie krvných produktov. Na 
prevenciu a liečbu eklampsie, ako aj na neuroprotekciu 
plodu sa podáva síran horečnatý, kortikosteroidy sa po-
dávajú na urýchlenie vývoja pľúc plodu. V prípade zá-
važnej preeklampsie, ktorá si vyžaduje predčasný pôrod 
ako jediný možný terapeutický prístup, je kľúčovým roz-
hodnutím čas pôrodu. Rozhodnutie prihliada na riziká 
pre matku aj plod so snahou predĺžiť pôrod do nesko-
rej predčasnej tehotnosti a znížiť novorodeneckú cho-
robnosť na minimum.

U pacientov so známymi rizikami preeklampsie sa 
môže použiť preventívna liečba, aby sa minimalizovala 
pravdepodobnosť, že sa choroba prejaví neskôr. 
Prevencia preeklampsie spočíva v podávaní nízkych 
dávok antikoagulantu, konkrétne aspirínu, antioxidač-
ných vitamínov a kalciových doplnkov. Preventívna stra-
tégia pre vysokorizikovú tehotnosť preeklampsie zahŕňa 
nízku dávku aspirínu (75 – 100 mg / deň) a vápnika (1 
g / deň) pred 16. týždňom, pričom sa môže zvážiť aj 
profylaktická dávka heparínu. Neskoršia iniciácia aspirí-
novej prevencie má naopak negatívny dopad na stav, 
zvyšuje riziko abrupcie placenty. Účinok aspirínu spočí-
va v aktivácii produkcie PlGF, v znížení miery apoptózy 
a zlepšení cytokínového profilu. Aby sa zabránilo ďalším 

komplikáciám v tehotnosti, niektoré smernice odporúča-
jú aj podávanie horčíka, L-arginín, metformínu a prekur-
zorov prostaglandínu. Okrem toho sa odporúča odpo-
činok doma v treťom trimestri a zníženie pracovnej 
záťaže alebo stresu, perikoncepčné užívanie folátov, ab-
stinencia od alkoholu a od fajčenia.

Záver
Heterogenita potenciálnych procesov, ktoré vedú 

k preeklampsii, alebo sú jej následkom, prispieva k ťaž-
kostiam pri identifikácii žien s predispozíciou vývoja 
preeklampsie, výsledkom čoho je neskorá diagnóza, zá-
važné komplikácie a chybná aplikácia preventívnych vý-
konov. Nesprávne alebo neskoré vyhodnotenie rizika 
preeklampsie vedie k nevhodnému lekárskemu zvládnu-
tiu ochorenia, a tak môže mať negatívny dopad na 
zdravie matky aj dieťaťa. V súčasnosti však žiaden spo-
ľahlivý prediktívny marker pre predpovedanie a stratifi-
káciu rizika preeklampsie neexistuje. Z týchto dôvodov 
je štúdium preeklampsie veľmi dynamickou témou, 
ktorá ponúka množstvo neobjasnených aspektov etioló-
gie, s ultimátnym cieľom odhaliť nové možnosti zlepše-
nia diagnostiky a liečby.*
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